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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20021,

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/20132 ja erityisesti sen 10 artiklan,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 11 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0040/2019),

1. pitää päätöstä myönteisenä, sillä se on osoitus unionin solidaarisuudesta 
luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, 
tavoitteena on reagoida nopeasti ja tehokkaasti hätätilanteisiin solidaarisuuden 
osoituksena; korostaa tässä yhteydessä, että rahaston kautta annettavan rahoitustuen 
lopullista maksamista koskevat sisäiset menettelyt eivät saisi johtaa minkäänlaisiin 
viivästyksiin, koska luonnonkatastrofeista aiheutuu yleensä laajoja vahinkoja, jotka 
häiritsevät vakavalla tavalla ihmisten jokapäiväistä elämää ja paikallistalouksia;

3. panee merkille, että komission perustelujen mukaan määrärahoista jäi vuonna 2018 
käyttämättä ja siirrettiin vuodelle 2019 yhteensä 265 252 381 euroa ja että kuluvana 
vuonna on käytettävissä 557 530 278 euroa;

4. korostaa, että rahastosta on tarpeen myöntää kiireellisesti taloudellista tukea kaikille 
luonnonkatastrofeista vuonna 2019 kärsineille unionin alueille;

5. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

1 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.



PE642.958v02-00 4/11 RR\1193497FI.docx

FI

6. korostaa, että jäljellä oleva määrä on vapautettava mahdollisimman pian ja 
kohtuullisessa ajassa, jotta pelastustoimet Kreetalla saataisiin päätökseen välittömästi, 
koska sääolot Kreetalla ja muilla Kreikan alueilla ovat yhä useammin ankaria;

7. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi 
Kreikalle

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20021 ja erityisesti sen 
4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen2 ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, tavoitteena on antaa 
unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin 
osoittaakseen solidaarisuutta luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden alueiden 
väestöä kohtaan.

(2) Rahaston määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 000 000 euroa (vuoden 2011 
hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20133 10 artiklan mukaisesti.

(3) Kreikka toimitti 15 päivänä toukokuuta 2019 hakemuksen rahaston varojen käyttöön 
ottamiseksi Kreetaa helmikuun 23 ja 26 päivän 2019 välisenä aikana koetelleiden 
poikkeuksellisen rankkojen sateiden ja myrskyjen vuoksi, jotka johtivat tulviin ja 
maanvyörymiin.

(4) Kreikan hakemus on asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädettyjen rahaston 
rahoitustuen myöntämistä koskevien edellytysten mukainen.

(5) Tämän vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja Kreikalle.

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2019/2774 otettiin käyttöön 
rahaston varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina 
ennakkomaksujen maksamista varten varainhoitovuodeksi 2019. Näitä määrärahoja on 
käytetty vain hyvin rajoitetusti. Näin ollen on mahdollista rahoittaa tämän käyttöönoton 
koko määrä kohdentamalla uudelleen ennakkomaksujen maksamiseksi käytettävissä 
olevia määrärahoja unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2019.

1 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2019/277, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, 

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi 
unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta (EUVL L 54, 27.3.2018, s. 5).



PE642.958v02-00 6/11 RR\1193497FI.docx

FI

(7) Jotta rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi 
sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2019 otetaan käyttöön 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 4 552 517 euroa maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoina Kreikalle.

Ensimmäisessä kohdassa mainittujen varojen koko määrä rahoitetaan Euroopan unionin 
varainhoitovuoden 2019 talousarvioon ennakkomaksujen maksamista varten otetuista 
määrärahoista. Ennakkomaksuja varten käytettävissä olevia määrärahoja vähennetään 
vastaavasti.

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Sitä sovelletaan … päivästä ...kuuta ... [sen hyväksymispäivästä].

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

 Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.
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PERUSTELUT

Komissio ehdottaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, jäljempänä ’rahasto’, 
otetaan käyttöön varoja, jotta Kreikalle voidaan antaa taloudellista tukea vuonna 2019 
esiintyneiden rajujen sääilmiöiden johdosta.

Raju sykloni ja poikkeuksellisen rankat sateet koettelivat Länsi-Kreetaa helmikuussa 2019. 
Niistä johtuvilla tulvilla ja maanvyörymillä oli traagisia seurauksia: ihmisiä kuoli, kyliä jäi 
eristyksiin Rethymnonin ja Chanian alueella, infrastruktuuriin ja erityisesti tieverkostoon 
kohdistui merkittäviä vahinkoja, ja taloudellinen toiminta kärsi tuhoja erityisesti 
maatalousalalla. Huomattavaa vahinkoa aiheutui myös penkereille, kuivatusjärjestelmille, 
sähköverkostoille ja yksityisasunnoille, jotka olivat pääasiassa taloudellisesti heikommassa 
asemassa olevien kotitalouksien omistuksessa.

Komissio vastaanotti 15. toukokuuta 2019 Kreikan hakemuksen, jossa välittömien vahinkojen 
kokonaismääräksi arvioitiin 182,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,1:tä prosenttia Kritin 
alueen bruttokansantuotteesta (BKT). Määrä ylittää EUSR-rahaston varojen käyttöönotolle 
NUTS 2 -tason alueella asetetun kynnysarvon (1,5 prosenttia alueellisesta BKT:sta). Näin 
ollen katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena 
luonnonkatastrofina”.

Katastrofialue on Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) vuosia 2014–
2020 koskevan rahoituskauden luokitusten mukainen ”siirtymäalue”. Kreikan viranomaiset 
eivät ole ilmoittaneet aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahastojen ohjelmien rahoitusta 
korjaustoimenpiteisiin.

Kreikka arvioi, että asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa olevan määritelmän mukaisten 
tukikelpoisten ensisijaisten hätä- ja pelastustoimien kokonaiskustannukset ovat 
173,9 miljoonaa euroa. Valtaosa määrästä liittyy liikenneinfrastruktuurin korjaamiseen ja 
raivaustoimenpiteisiin.

Komissio soveltaa alueellista katastrofia koskevan säännöksen piiriin kuuluvien tapausten 
välittömiin kokonaisvahinkoihin 2,5 prosentin tukimäärää. Se on laskenut, että rahastosta 
maksettavan rahoitusosuuden kokonaismäärä on 4 552 517 euroa.

Kreikan viranomaiset pyysivät asetuksen 4 a artiklan mukaisen ennakkomaksun maksamista, 
mihin suostuttiin. Näin ollen Kreikalle maksettiin 455 252 euroa eli kymmenen prosenttia 
suunnitellun rahoitustuen määrästä 19. heinäkuuta 2019 eli vain kaksi kuukautta hakemuksen 
jättämisen jälkeen.

Päätelmä

Vuoden 2019 alussa käytettävissä oli yhteensä 851 082 072 euroa. Määrä käsittää vuoden 
2019 määrärahat eli 585 829 691 euroa ja vuodelta 2018 käyttämättä jääneet ja vuodelle 2019 
siirretyt määrärahat eli 265 252 381 euroa. Kun määrästä vähennetään Romanialle, Italialle ja 
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Itävallalle1 aiemmin käyttöön otettujen varojen määrä (293 551 794 euroa), vuonna 2019 
varoja on edelleen käytettävissä 557 530 278 euroa.

Käyttöönotto ei edellytä vuoden 2019 talousarvion muuttamista. Se voidaan rahoittaa 
kokonaan käyttämällä osittain ennakkomaksujen maksamista varten vuoden 2019 
talousarvioon jo otettuja maksusitoumus- ja maksumäärärahoja sen jälkeen, kun määrästä on 
vähennetty Kreikalle jo maksettu 455 252 euron ennakkomaksu. Ennakkomaksuihin vuoden 
2019 talousarviossa käytettävissä olevia määrärahoja (yhteensä 50 000 000 euroa) on käytetty 
vain hyvin vähän. Koko käyttöön otettava määrä voidaan siis rahoittaa kohdentamalla 
uudelleen ennakkomaksuihin varatut määrärahat, eikä lisätalousarviota näin ollen tarvita. 
Rahastolla on niin ollen edelleen käytettävissä vuoden loppuun mennessä yhteensä 
557 530 278 euroa.

Esittelijä suosittelee, että mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään 
pikaisesti, jotta edellä mainittu määrä voidaan ottaa nopeasti käyttöön osoituksena unionin 
solidaarisuudesta asianomaiselle alueelle.

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2019)0013 ja P9_TA-PROV(2019)0014.
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Johan Van Overtveldt
Puheenjohtaja
Budjettivaliokunta
BRYSSEL

Asia: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi 
Kreikalle (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Arvoisa puheenjohtaja

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston (EUSR) varojen käyttöönotosta Kreikan avustamiseksi 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD)) on toimitettu aluekehitysvaliokunnalle 
lausunnon antamista varten. Käsitykseni mukaan asiasta on pian tarkoitus hyväksyä mietintö 
budjettivaliokunnassa.

Ehdotuksen mukaan Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta otettaisiin käyttöön 
4 552 517 euroa Kreikalle. Tämä maksu liittyy Länsi-Kreetaa 23.–26. helmikuuta 2019 
koetelleiden poikkeuksellisen rankkojen sateiden ja myrskyjen aiheuttamiin vahinkoihin. 
Vakavia vahinkoja aiheutui pääasiassa Chanian ja Rethymnonin alueilla, ja niistä kärsivät 
erityisesti tieverkot ja maatalous mutta myös yksityiskodit.

EUSR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan 
unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2012/2002.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua 
ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Younous Omarjee
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